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Anmälan
 Anmälan för 3- manna fotbollen sker via FOGIS till Södermanlands Fotbollförbund.
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 1 mars 2017.
 OBS: Vid anmälan till vårens respektive höstens sammandrag anmäler sig laget endast till
de datum som man vet att man kan delta. Anmälan innebär alltså inte att man förpliktigar
sig att medverka vid samtliga tillfällen.
Anmäl laget i fogis och meddela SöFFs kansli de datum ni INTE kan medverka.
Se fastställda speldatum nedan.
 För 3-manna spel till hösten kan komplettering ske senast den 31/5 2017 via FOGIS till
Södermanlands FF.
 Anmälan är bindande och faktura på startavgiften skickas ut från Södermanlands FF.
Se ”startavgifterna” nedan.
 Årsgruppen född 2010, flickor och pojkar, spelar 3 mot 3 i form av sammandrag utan
serietabell och detta sker lokalt. På flicksidan görs grupper som blir bäst för hela
Södermanland.
När lag anmäler sig till sammandrag förbinder sig även laget till att ställa upp som
arrangör till något av dessa. Se även ”att göra lista”



Observera: Max 1 år yngre lag får anmäla sig till ålderserie för pojkar.

UPPLYSNINGAR/FRÅGOR
Södermanlands Fotbollförbund
Norra
Södra
Västra
Östra

Helena Linde
Roger Gill
Lars- Erik Pettersson
Viveca Sjöberg
Åsa Dunder

010- 476 42 85
070-312 19 38 Huvudansvarig
070- 299 34 56
070- 244 38 55
070-558 98 76

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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ARRANGEMANG AV SAMMANDRAG 2017
För

Pojkar och Flickor

7 år

Nedan kan ni anteckna om det är något datum som er förening är intresserade av att få arrangera sammandraget
eller ifall det är något datum som inte alls passar.
Anmäl detta i så fall till Södermanlands FFs kansli senast den 1/3 2017.
I övrigt kommer ansvariga att tilldela anmälda föreningar arrangörskap för sammandragen.

OBS nytt för 2017: Det är möjligt att arrangera 3-manna sammandrag med spel utan sarg men
sammandrag bör i första hand ske med sarg med tanke på antalet bollkontakter då bollen i stort sett är i
spel hela tiden.
Följande datum är fastställda speldagar. Kryssa i rutan om ni önskar arrangera.

Anmäl laget i fogis och meddela sedan SöFFs kansli- Helena Linde, de datum ni INTE kan
medverka.
Flickor 7 år

28/5

11/6

20/8

3/9

Pojkar 7 år

28/5

11/6

27/8

10/9

Omklädningsutrymmen
I de fall när omklädningsutrymmen finns så åligger det varje förening och dess ansvariga ledare/tränare
att städa efter sig och lämna utrymmet i gott skick. Om så inte sker eller att någon åverkan gjorts medför
detta krav på ersättning från Kommunen eller de föreningar som äger byggnaden

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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Avgifter
400: -

Anmälningsavgift

Max 1.200 :- i anmälningsavgift vid fler lag i samma åldersklass för pojkar respektive flickor.
Återtagen anmälan
Lag som återtar anmälan åläggs en avgift om återbudet sker:
170302-170401
anmälningsavgift
170402- eller senare
dubbel anmälningsavgift
I samtliga fall är anmälningsavgiften förverkad.
Efteranmälan i mån av plats
170302- eller senare
dubbel anmälningsavgift
Seriebyte
Lag som byter serie åläggs en avgift om bytet sker:
170315-170401
anmälningsavgift
170402- eller senare
dubbel anmälningsavgift
I samtliga fall är anmälningsavgiften förverkad.

Alla avgifter faktureras från Södermanlands Fotbollförbund.

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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ANMÄLAN I FOGIS

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE I FOGIS
 Behörig föreningsanvändare loggar in


Innan du påbörjar din anmälan, se till att uppdatera kontaktperson för laget och dennes
kontaktuppgifter såsom mejladress och mobilnummer innan anmälan görs.



Välj fliken Förening och sedan fliken Lag



Klicka på knappen ”visa” (lista på föreningens alla lag visas)



Nu väljer ni det lag som ni vill anmäla. (skall ni anmäla/skapa nytt lag, välj ”nytt lag”)



Välj fliken ”tävlingar”. Klicka på Ny anmälan.



Nu väljer ni under listen Tävlingskategori vilken tävling (serie) ni vill anmäla laget till.



Möjlighet att välja lätt och svår serie finns

ANMÄLA NYTT LAG I FOGIS


Behörig föreningsanvändare loggar in



Välj fliken Förening och sedan Lag



Välj Nytt Lag



Välj ålderskategori ”barn”



Välj kön: kvinna, man eller mix



Klicka på spara



Klicka på fliken ”tävlingar”. Klicka på ” Ny anmälan” och följ instruktionerna ovan

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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Föreskrifter
BOLLSTORLEK
 Flickor och pojkar 7 år

Storlek 3

SPELTID
 Flickor och pojkar 7 år

2 X 10 min

MÅL
 Mål, stora innebandymål används
PLANEN
 Planstorlek 15 m X 10m med sarg
 Spelas med innebandysarg med rundade eller vinklade hörn så att bollen inte fastnar. Det innebär
att bollen nästan alltid är i spel och spelarna får många bollkontakter.
 Planstorlek 15 X12 m utan sarg.
 Det är möjligt att arrangera 3-manna sammandrag med spel utan sarg men sammandrag bör i
första hand ske med sarg med tanke på antalet bollkontakter.

AVBYTARE
 Vi rekommenderar 3 avbytare per match. Vid fler spelare anmäl ett lag till. Varje spelare ska
garanteras minst halva speltiden








Spelarna får inte hålla sig i sargen. Påföljden är frispark
Alla frisparkar och insparkar är indirekta.
Avspark måste spelas bakåt och får inte skjutas direkt på mål
Om bollen under längre tid låses fast, mot sargen eller motståndare, döms nedsläpp. Tänk på att
bollen ska läggas en bit ut från sargen så det är möjligt att få till ett riktigt tillslag
Alla spelare skall använda benskydd
Ingen målvakt, alla är utespelare
Spelarna har inga speciella positioner i laget



Domaren bör vara ungdomsdomarutbildad och ha rätt domarklädsel på sig.
Reglementet i 3-manna behandlas på förbundets ungdomsdomarkurser.



Inga resultat noteras, 3-manna spelas som sammandrag och inte i serieform
Se även gemensamt regelverk för zonerna, finns på hemsidan
www.sodermanland.svenskfotboll.se/barn-ungdom

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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Att-Göra-Lista-Vid-Sammandrag
Pojkar/Flickor 7 år 2017
Observera att vid anmälan förbinder sig föreningen att arrangera tilldelat sammandrag.

Bemanning
-

Huvudansvarig (innan speldagen) kontaktperson för tex spelschema
Dagansvarig (på speldagen) huvudansvarig
Sekretariat (tar emot lag o visar tillrätta, t.ex. omklädningsrum m.m.)
Parkering (skall finnas utrymme o parkeringsvakter)
Kiosk/Cafeteria (med bra sortiment)
Städning

Vad behöver göras
-

SöFF tar in anmälningarna och ansvariga lottar spelschema
Skicka ut spelprogram till de deltagande lagen vid ditt arrangemang
Vara beredd på omlottning vid ev. avhopp från lag
Vid ev. omlottning försök att se till att det inte är för långt/tätt mellan
matcherna
Tillsätta domare och sköta betalning
Skall finnas stora innebandymål
Om omklädningsrummen är låsta skall nycklar finnas
Uppmärkning av omklädningsrum
Se till att samtliga lag får vägbeskrivning till matcharenan
Om man har anmält lag så får man vara beredd på att vara arrangör.

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017

